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Denumirea emitentului: PRODVINALCO SA 
Sediul social: CLUJ-NAPOCA, CALEA BACIULUI, NR. 2-4, JUD. CLUJ 
Numărul de telefon/fax: 0372641910 / 0372876976 
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului: RO 199222 
Număr de ordine în registrul comerţului: J12/69/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 3.149.503,4 RON 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AERO - BVB   
 
Evenimente importante de raportat 
a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entităţii care deţine 
controlul asupra emitentului, precum şi schimbări în acordurile cu privire la control – NU ESTE 
CAZUL 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – NU ESTE CAZUL 
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – NU ESTE CAZUL 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – NU ESTE CAZUL 
e) Alte evenimente: RECOMANDARI PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020 IN CONTEXTUL COVID-19 
 
Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de virusul COVID-19, instituirea 
starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, masurile de preventie luate de autoritatile din Romania, 
limitarile privind adunarile de persoane si restrictiile de deplasare, precum si prevederile 
Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor 
generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generata de COVID – 19, Societatea 
PRODVINALCO SA recomanda actionarilor: 
 

- sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA, in format electronic, 
disponibile pe website-ul Societatii www.prodvinalco.ro, Sectiunea Actionariat, si sa evite 
consultarea acestora in format fizic la sediul Societatii. 

- sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la sediul 
Societatii si sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de e-mail 
actionari@prodvinalco.ro, utilizand e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, 
atunci cand trimit propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, 
proiecte de hotarare, intrebari scrise inainte de AGOA, procurile pentru reprezentarea in AGOA 
sau buletinele de vot pentru votul prin corespondenta. 

- sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii 
la AGOA direct sau prin reprezentant; 

 
De asemenea, PRODVINALCO SA aduce la cunostinta actionarilor ca Societatea va aplica restrictiile 
in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la limitarea numarului de 
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participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de 
autoritati. 
 
Societatea avertizeaza actionarii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii 
inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare 
cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar Societatea PRODVINALCO SA si/sau conducerea Societatii nu vor 
putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc. 
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